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Dato: 17. januar 2010 
 
Fremmødte: Lars Friis, Rene Madelung, Henrik Wolfhagen, Birgit Tygesen, Benny Johansen, 
Anker Bay, Ejner Jørgensen, Ulla Friis, Karna Bay, Karin Rasmussen og Pernille Brauer. 
 

1. Gennemgang af aktivitetskalenderen, samt diverse rettelser – resultatet kan ses på 

hjemmesiden www.ledoejepc.dk 

 
2. Gennemgang af opgaver, der ikke er udført eller afsluttet, siden strategidag 2008: 

 Træningsdag med andre klubber. 
Det er svært at samle egne medlemmer på træningsdage, så det vil være 
omsonst at inviterer andre. Punktet er lukket for nu. 

 Grill ved banerne. 
Det har været et stort arbejde at lave den grill ved klubhuset, og den bliver 
sjældent brugt, så punktet sættes i bero/lukkes. 

 Nye lamper. 
Behovet er minimalt, og hos Finn står 2 lamper der kan benyttes. Benny sørger 
for at gøre lamperne klar til brug. 

 Skilt. 
Behovet er ikke stort – Vi har aldrig opdaget at der var nogen der ikke kunne 
finde os ;0) Bestyrelsen tage punktet op. 

 Flisebelægning. 
Bred enighed om flisebelægning ved klubhuset, bestyrelsen tage udformningen 
op. Anker har ca. 50 m

2
, der kan bruges. Udføres på aktivitetsdagen St. 

Bededag 30. april 2010. 

 Halvtag. 
Udgiften til et halvtag ved klubhuset, er ca. som til skuret ved banerne, og det er 
der ikke penge til på nuværende tidspunkt. Med etablering af flisebelægning og 
et telt, vil det kunne dække behovet på nuværende tidspunkt. Der er enkelte der 
stadig mener det er en god idé, så punktet kan evt. tages op på et senere 
tidspunkt. 

 Spillerbeklædning. 
Det blev besluttet at der skal indkøbes lys polo shirt, samt evt. trøje med lynlås 
og fleece trøje med windbreaker. Benny og Pernille finder priser og modeller. 

 Andre aktiviteter. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke penge. 

 Træner udefra. 
Der er manglende opbakning på træningsdag, derfor vil det være omsonst at 
betale en træner for at komme. 

 

http://www.ledoejepc.dk/
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3. Nye forslag. 

 Sti til banerne. 
Da der er meget smattet forår og efterår, er der ønske om en sti til banerne. Det 
er et kæmpe arbejde at etablere en flise sti, og et stort arbejde at holde en sti af 
perlesten, samt et problem for gangbesværet. Det fungere som det er nu, så vi 
må leve med smattet på sko m.m. Emnet kan evt. tages op på et senere 
tidspunkt. 

 Ansøgning til kommunen. 
 Der skal ansøges om udskiftning af vinduerne til termoruder, da vi i 

øjeblikket fyrer for fuglene. 
 Opsætning af ekstra radiator. 

Disse to ting vil på sigt, tjene sig selv ind. 

 Nye medlemmer. 
Der bør gøres noget, for hvervning af nye medlemmer – omdeling af flyers, 
åbent hus dag m.m. Bestyrelsen tager punktet op. 

 Opsætning af askebægre. 
Der bør opsættes et askebægre ved klubhuset, så der ikke kommer til at ligge 
skodder på græsset. 

 
Strategidagen blev afsluttet med diverse spil, samt mad og hyggeligt samvær. 
 


